
Załącznik do uchwały Nr 6126/2023 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Program „Budowa ścieżek rowerowych" wzdłuż dróg wojewódzkich od roku 2023. 

Program „Budowa ścieżek rowerowych" (zwany dalej „programem”) będzie realizowany wzdłuż dróg 

wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego przy udziale lokalnych jednostek samorządu 

terytorialnego czyli Gmin i Powiatów (zwanych dalej „Wnioskodawcą”). 

Zadania, które mogą być realizowane w ramach programu: 

- budowa/rozbudowa/przebudowa ścieżek rowerowych, 

- budowa/rozbudowa/przebudowa ścieżek/ciągów pieszo-rowerowych, 

- budowa/rozbudowa/przebudowa ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego, 

- budowa/rozbudowa/przebudowa chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego. 

Zadania powinny być w pełni gotowe do realizacji (posiadać wszystkie decyzje administracyjne) 

Schemat postępowania: 

1) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłasza nabór wniosków do programu na 

swojej stronie internetowej www.wzdw.pl  

2) warunkiem ogłoszenia  naboru będzie zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie 

3) Wnioskodawca sporządza wniosek o przyjęcie zadania do realizacji zgodnie ze wzorem wniosku  

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego programu 

4) Wnioskodawca składając wniosek oświadcza, że zabezpieczy w budżecie jst na rok określony we 

wniosku środki finansowe na realizację zadania w wysokości 50% wartości robót budowlanych* 

(robót podstawowych i ewentualnych robót dodatkowych) pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

realizacji. 

* do robót budowlanych nie wlicza się: 

- oświetlenia dróg, bowiem zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo 

Energetyczne” realizacja należy do zadań własnych Gminy; 

- kosztów kanalizacji służącej do innych celów niż odprowadzenie wód z pasa drogowego 

(zarządca drogi nie ponosi kosztów kanalizacji ogólnospławnej oraz sanitarnej). 

5) Wnioskodawca składając wniosek deklaruje nabycie gruntów niezbędnych do realizacji zadania 

oraz nieodpłatne ich przekazanie na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Natomiast w przypadku 

gruntów, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji ZRID 

wnioskodawca deklaruje zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty. 

6) w przypadku opracowania dokumentacji projektowej przez Wnioskodawcę dla zgłaszanego do 

programu zadania zastrzega się, że projekt powinien zostać opracowany m.in. zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz innymi przepisami szczególnymi. 

Ponadto projekt powinien być uzgodniony z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu 

7) wybudowana ścieżka czy chodnik nie może pełnić wyłącznie funkcji rekreacyjno – turystycznej 

8) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu prowadzi rejestr zadań i dokonuje ich oceny 

na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 2 do programu. 

http://www.wzdw.pl/


9) od daty zakończenia naboru Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ma 10 dni 

kalendarzowych na ocenę wniosków i wybranie zadań do realizacji 

10) w przypadku konieczności złożenia uzupełnień lub wyjaśnień Wnioskodawca powinien udzielić 

odpowiedzi w terminie 7 dni kalendarzowych 

11) o zakwalifikowaniu zadania do realizacji Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. 

12) po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji Wnioskodawca przekłada 

uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z wyciągiem 

z uchwały budżetowej potwierdzającej zabezpieczenie środków w budżecie j.s.t. oraz projektem 

umowy o przekazaniu pomocy finansowej (umowa będzie zawierana pomiędzy Wnioskodawcą 

a Województwem Wielkopolskim) w możliwie najkrótszym terminie. 

13) po przeprowadzeniu procedury przetargowej Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu przekazuje informację  Wnioskodawcy o wyborze wykonawcy oraz wartości robót 

14) po zakończeniu realizacji zadania Wnioskodawca przejmie utrzymanie 

wybudowanego/przebudowanego obiektu. 

15) po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki pomocy finansowej zostaną zwrócone 

na konto Wnioskodawcy 

16) rozliczenie środków pomocy finansowej Wnioskodawcy nastąpi na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 12) 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o przyjęciu zadania do realizacji 

2. Lista sprawdzająca 


